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ممثل مو مصدق أنه جتمعه 32
عالقة صداقة مع ممثلة من دولة 
عربية حاط صورها على صفحته 
بالفيس بوك بشكل ال يوصف، مع 
أنه هاملمثلة من الصف الثالث من 
بني ممثالت بلدها.. اهلل يشفي!

صور
ممثلة خليجية أدوارها عادية 
»رمت« التهامي على أحد املنتجني 
اللي كان لهم الفضل بظهورها على 
الشاشة بعدما سألوها الصحافيني 
عن سبب فسخ عقد احتكارها.. 

صچ منكر حسنة!

عقد
ممثل »سعيد« شكله ألول مرة 
يطبع كروت باسمه أّذى املمثالت 
املشاركات في مهرجان اخلليج 
االخير، لدرجة انه يعطيهم كروته 
أكثر من مرة بالي���وم الواحد.. 

احلمد هلل والشكر!

كروت

المهرجان ينطلق في 21 الجاري بحضور نجوم مصر

يوسف العميري: نقدّر ونثمّن فزعة »بوصباح« إلقامة »كلنا في حب الكويت«
مفرح الشمري

ثّمن رئيس مهرجان »كلنا في 
حب الكويت« رئيس بيت الكويت 
لالعمال الوطنية واحتاد املنتجني 
اخلليجيني يوسف العميري »فزعة« 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
الواضح  ناصر احملم����د لدعم����ه 
للمهرجان من����ذ انطالقته وحتى 
ه����ذه اللحظة، متمني����ا له طول 
العمر والصحة والعافية، خاصة 
ان املهرجان سيدعو نخبة مميزة من 
رجال السياسة واالقتصاد واالعالم 
والفن الذين يكنون للكويت أميرا 
وحكومة وشعبا كل محبة وتقدير 
ملواقفها املشهودة في قضايا الوطن 

العربي.
وأش����اد العميري في مؤمتره 
الصحاف����ي ال����ذي عقده مس����اء 
ام����س االول في مقر بيت الكويت 
الوطنية مبشاركة نائب  لالعمال 
رئيس احتاد املنتجني اخلليجيني 

د.نبيل الفيل����كاوي واألمني العام 
املساعد لالحتاد ورئيس جمعية 
الس����عوديني  املنتجني واملوزعني 
محمد الغام����دي وحضره العديد 
من الوسائل االعالمية قائال: »فزعة« 
بوصباح إلقام����ة املهرجان للمرة 
اخلامسة »فزعة« نثمنها ونقدرها 
ونتمنى ان نكون عند حسن ظنه 

دائما.
واضاف: املهرجان سينطلق 21 
اجلاري ويستمر حتى ال� 24 منه 
حتت رعاية سمو رئيس مجلس 
الش����يخ ناص����ر احملمد  الوزراء 
وحض����ور وزير النف����ط ووزير 
االعالم الش����يخ احم����د العبداهلل 
في قاعة »الهاشمي« بفندق ساس 
وسيحضره نخبة مميزة من رجال 
السياسة واالقتصاد واالعالم والفن 
في الوطن العربي، خاصة انه يقام 
هذه امل����رة بالتع����اون مع احتاد 
املنتجني اخلليجيني، وهو احتاد 

حتت التأس����يس ليس له جمعية 
عمومية، ونتمنى ان يحقق الهدف 

املرجو من إقامته.
العرب  الفنانني  ان  وأوض����ح 
املش����اركني في هذا املهرجان لبوا 
الدعوة م����ن دون طلب أي مقابل 
مادي، وذلك حلبهم للكويت وأهلها 
وذلك ملش����اركتهم في احتفاالتهم 

بأعيادهم الوطنية.
وذكر العميري ان هناك نخبة 
مميزة من الفنانني املصريني الذين 
سيتوافدون على الكويت من 20 
اجلاري للمشاركة ومنهم الفنان نور 
الشريف، خالد صالح، أحمد عز، 
نادية اجلندي، ماجدة زكي، سمير 
صبري، حسن يوس����ف، مديحة 
حمدي، هشام سليم، املخرج خالد 
يوسف واملمثلة السورية سوزان 
جنم الدين باالضافة لرئيس اللجنة 
العليا لش����ؤون اإلنتاج اإلعالمي 
العربية  العربي باحتاد اإلذاعات 

ص����الح معاوية ورئي����س احتاد 
اإلذاعة والتلفزيون املصري سيد 
حلم����ي ورئيس جلن����ة صناعة 
الس����ينما والتلفزيون السورية 
عماد الرفاعي واألمانة العامة لدول 
مجلس التعاون اخلليجي واألمانة 
العام����ة جلامعة ال����دول العربية 
برئاسة السفير محمد اخلمليشي 
باالضافة الى أعضاء مجلس ادارة 
احتاد املنتجني اخلليجيني واالحتاد 

العام للفنانني العرب.
وأكد العميري ان املهرجان في 
دورته اخلامسة سيكرم عددا من 
الفنانني العرب واخلليجيني مثل 
نور الشريف وعبدالعزيز املسلم 
وخالد الصدي����ق ووزير اإلعالم 
األسبق محمد السنعوسي وآخرين 

سيتم اإلعالن عنهم الحقا.
من جهته متنى نائب رئيس 
احت���اد املنتج���ني اخلليجيني 
الفيل���كاوي ان يكون  د.نبيل 

مهرجان »كلنا في حب الكويت« 
مهرجانا مبعنى الكلمة خاصة 
انه يتضمن العديد من الندوات 
التي  االقتصادي���ة والفني���ة 
ستقام على هامشه مثل ندوة 
»املشاكل التي تواجه الدراما« 
ودور الدراما العربية في نشر 
الوعي اإلسالمي، وسيحاضر 
فيها الفنان القدير حسن يوسف 

والفنانة مديحة حمدي.
أما األمني العام املساعد الحتاد 
املنتجني اخلليجيني ورئيس جمعية 
الس����عوديني  املنتجني واملوزعني 
محمد الغامدي فقد طالب وسائل 
اإلعالم احمللية بتس����ليط الضوء 
على هذه الدورة ألنها تختلف عن 
باقي الدورات الس����ابقة ملشاركة 
احتاد املنتج����ني اخلليجيني فيها 
متمني����ا للكويت وأهلها كل تقدم 
وازده����ار مبناس����بة احتفاالتهم 

باألعياد الوطنية.

تصميم رائع وإضاءة باهرة وإبداع في تكنولوجيا الصوت والصورة والجرافيك

ضياء شحادة: مسرح »ليالي فبراير« 
خارج المنافسة المحلية والعربية وحلقنا به نحو العالمية

فمن املنطقي أن يكون استخدام 
االضاءة واخللفيات واجلرافيك في 
احلفالت الغنائية مختلفا كليا عما 
يستخدم في األمسيات الشعرية 

والندوات الدينية.
األغنية الوطني��ة التي غناها 
الرويش��د  عب��داهلل  املط��رب 
واالغني��ة الوطنية الت��ي غناها 
حس��ن اجلس��مي كان توظيف 
اجلرافي��ك فيه��ا مبه��را عندما 
اس��تخدمتم وعرضت��م ص��ور 
ش��يوخ الكويت بش��كل متميز 
ن��ال اعج��اب واستحس��ان كل 

احلضور.
ه���ذا ما يس���مى باالحترافية 
مبعنى توظيف القدرات واإلمكانات 
خلدمة م���ا يقدم على املس���رح 
والتجهيز املسبق للمادة الفنية، 
خاص���ة اننا نكون عل���ى دراية 
دائمة بكل ما سيقدمه املطربون 
من اغان، وبالتالي يتوجب علينا 
جتهيز املادة التي تتناس���ب مع 
احملتوى الفني، ومبا أننا كنا نعلم 
أن الرويشد واجلسمي سيقدمان 
اغاني خاصة بالكويت، فحرصنا 
على ان نقدم ما يليق بهذه االغاني 
ولم جند أجمل م���ن هذه الهدية 

لنهديها للجمهور الكويتي.

إبداع شخص  املس���رح ليس 
واحد وإمن���ا هو نتاج مجهود 
فني متكامل من فريق الرئيسي 

وفريق »تلفزيون الوطن«.
ان  مقول��ة  دائم��ا  تت��ردد 
مجموعة »الرئيسي« هم شركاء 
النج��اح مع »تلفزي��ون الوطن« 

فماذا يعني لك ذلك؟
يسعدنا ان يقال اننا شركاء 
النج���اح مع قيم���ة كبيرة مثل 
»تلفزيون الوطن«، فهذا بحد ذاته 
اضاف���ة كبيرة ومهمة لرصيدنا 
من االعمال وحملنا مس���ؤولية 
كبيرة بأننا بالفعل ش���ركاء في 
هذا النجاح، وه���ذا يتطلب منا 
املزيد من بذل اجلهد حتى نكون 
على قدر هذه الثقة واملسؤولية 

الكبيرة.

مذاق فني

ه���ل اس��تخ��دام االض��اءة 
واخللفي��ات يختلف من احلفالت 
الديني��ة  واألمس��يات  الغنائي��ة 

والندوات الشعرية؟
الفني،  بالتأكيد ولكل مذاقه 
حيث يتطل���ب كل منهم صورة 
تختلف عن االخرى تتماش���ى 
مع محت���وى برنام���ج احلفل، 

مبا فيها الس���قف ال���ذي كان 
حديث اجلمهور ولم نهتم فقط 
باالرضية وخلفية املسرح كما 
هو متبع في ديكور املس���ارح 
األخرى، ولكننا أعطينا اهتماما 
التفاصيل واس���تخدمنا  ألدق 
في تصميم املس���رح األشكال 
البيضاوي���ة وش���به الدائرية 
للخروج بصورة مثالية تواكب 

فكر القائمني على املهرجان.

شكل نهائي

ه��ل تصمي��م ه��ذا العام مت 
اعتماده مباش��رة م��ن القائمن 
على املهرجان أم سبقه تقدميكم 

لتصميمات اخرى؟
أكثر م���ن تصميم  قدمن���ا 
للقائمني عل���ى املهرجان حتى 
وصلنا للش���كل النهائي الذي 
نال استحسانهم ومنهم املدير 
التنفيذي ل� »تلفزيون وجريدة 
الوطن« بشار األمير باإلضافة 
ملدير »تلفزيون الوطن« املبدع 
دائم���ا احم���د الدوغجي الذي 
أضاف بأفكاره وملساته للعمل 
وظهرت من خالل الشكل النهائي 
للتصميم، وهنا أحب أن أشير 
لش���يء مهم وهو ان تصميم 

جمهور الكوي���ت هذه التحفة 
التي ش���يدت بسواعد  الفنية 

فريقنا الفني احملترف.
البع��ض بأن  مل��اذا يش��كك 
مجموع��ة »الرئيس��ي« ليس��ت 

كويتية؟
ه���ذا الكالم غي���ر صحيح 
وم���ردود علي���ه، وال نعطيه 
أدنى اهتمام، ألن مصدره أعداء 
النجاح، مجموعة »الرئيسي« 
شركة كويتية مت تأسيسها في 
الكويت منذ أكثر من 12 عاما، 
أكبر املش���اريع  نفذنا خاللها 
ومثلنا الكويت في الكثير من 

احملافل العربية والعاملية.

تقنيات حديثة

كلمنا عن املسرح هذا العام؟ 
وما مميزاته عن العام املاضي؟

نحن في عصر التكنولوجيا 
والتطور، لذلك حرصنا وكعادتنا 
باالبتعاد عن التقليدية واعتمدنا 
اجلرأة باستخدام ديكور اعتمد 
التقنيات احلديثة  على أحدث 
من أجهزة ومعدات، وكما شاهد 
اجلمهور من خ���الل احلفالت 
الس���ابقة فإننا اعتمدنا تدوير 
املس���رح بأرضيته وخلفياته 

عبدالحميد الخطيب
للع���ام الثاني على التوالي 
اس���تطاع التصمي���م الرائ���ع 
واملبهر ملسرح مهرجان »ليالي 
فبراير« أن يخطف االضواء من 
اجلميع، فبعد ان كان مس���رح 
»ليال���ي فبراير« 2009 حديث 
اجلميع، كان التحدي االكبر امام 
مجموعة »الرئيسي« الشركة 
املنفذة للمس���رح بأن يقدموا 
العام مس���توى يفوق ما  هذا 
مت تقدميه العام املاضي، وبعد 
مرور أربع حفالت غنائية من 
حفالت املهرجان باالضافة الى 
عدد كبير من الندوات الدينية 
أثبتت  الش���عرية  واألمسيات 
»الرئيس���ي« أنها تدار بعقلية 
احترافية مبدعة قدموا للجمهور 
الكويتي بشكل خاص وللعرب 
بشكل عام حتفة فنية متكاملة 
العناصر م���ن ديكور وإضاءة 
وجرافيك، وقد كان ذلك محل 
اعج���اب جنوم الط���رب ال� 14 
الذين أحي���وا احلفالت األربع 

املاضية.
وفي هذا الصدد كان هذا اللقاء 
مع قائد مجموعة »الرئيسي« 
ضياء ش���حادة فإلى تفاصيل 

احلوار:

تحفة فنية

حدثن��ا ع��ن فك��رة تصميم 
مسرح هذا العام؟ 

بعد تقدمي »ليالي فبراير« 
2009 ال���ذي خرج بجدارة عن 
الشكل التقليدي املتعارف عليه 
املهرجانات كان لزاما  ملسارح 
علين���ا اخلروج بش���كل أكثر 
ابهارا من العام املاضي وحتدينا 
أنفسنا لتقدمي صورة تليق ب� 
الوطن«، خصوصا  »تلفزيون 
ان اجلمهور الكويتي معروف 
عنه بأنه ال يتقبل أي ش���يء 
بدون إبداع، فكان لزاما علينا 
أن نقدم شيئا خارج املنافسة 
احمللية والعربية، وإمنا ينافس 
املهرجانات العاملية، وها نحن 
نهدي وللعام الثاني على التوالي 

»الذيب« أحمد املوسوي أثناء البرنامج

املسرح على شكل علم الكويت أضواء باهرة تزين مسرح »ليالي فبراير«

شحادة في الكونترول متابعا العرض ضياء شحادة

يبث يوميا عبر أثير »كويت FM« برعاية »األنباء« و»زين« و»المنار كلينك« وآخرين

مستمعو »ألو فبراير« ألحمد الموسوي: 
»سالمات وما تشوف شر«

مفرح الشمري
رغم ارتفاع حرارته حرص 
املذيع الش���اب أحمد املوسوي 
على مواصلة تقدميه للبرنامج 
اليومي »ألو فبراير« الذي يبث 
عبر أثير »كويت FM« برعاية 
»األنب���اء« و»زي���ن« و»املنار 
كلين���ك« و»منت���زه خليف���ة 
السياحي« وعدد من الشركات 
الداعمة  الوطنية  واملؤسسات 
الذي متنى  االم���ر  للبرنامج، 
البرنامج  من خالله مستمعو 
وخصوصا مش���تركي »زين« 
الشفاء العاجل للموسوي الذي 
اس���تطاع أن يس���تقطبهم من 
خالل أسلوبه اجلميل التلقائي 
التصنع مثمنني  البعيد ع���ن 
حرصه عل���ى مواصلة تقدمي 
 حلقات البرنامج الذي سينتهي 
6 من الشهر املقبل، وهو موعد 
سحب اجلائزة الكبرى للبرنامج 
وهي »جيب هامر« مقدمة من 
اجلهة املنفذة للبرنامج »ميديا 
فون بلس« الت���ي تقدم ايضا 
سيارات »الشفر« للمشتركني 

في فقراته.

ما تشوف شر

 اح���دى املتص���الت متنت 
ل���� »الذيب« أحمد املوس���وي 
الشفاء من ارتفاع حرارته وقالت 
له »سالمات وما تشوف شر« يا 
أفضل مذيع في الكويت، فشكرها 
املوسوي على هذا االطراء متمنيا 
لها الفوز باجلائزة الكبرى فردت 
عليه »جائزتي احلقيقية هي 
سماع صوتك يا خوي ألنك من 
املذيعني اللي يعرفون التعامل 

مع امليكروفون«.

شاليهات خليفة

البرنامج  املتابع حللق���ات 
يالحظ أن الكثير من املشاركني 
يفضلون الفوز ب� »ش���اليهات 
منتزه خليفة السياحي« للراحة 
واالس���تجمام بعد اسبوع من 
العمل، خاصة ونحن مقبلون 
على عطلة االعياد الوطنية، االمر 
الذي جعل أسرة البرنامج تعمل 
على زيادة عدد »الشاليهات« بعد 
مخاطبة ادارة املنتزه حتى يفوز 

بها عدد أكبر من املستمعني.
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